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  دهيچك

 يدسرس يران برايو فراگ.رود يس به كار ميتدر يح هدف ها،برنامه هاوروش هااصال يت است كه برايم وتربيند تعلياز فرائي جز يابيارزش

ران در يفراگ يليشرفت تحصيپ يابيارزش.متمركزشده يريادگيجه نهاءي يبر نت يليتحص يابيجه ارزشينت.كند يكمك م يتيترب يبه هدف ها

 يآموزش يت هايا فعالي،كه آيريم گين شده جهت تصمييش تعياز پ يآموزش يج حاصله با هدف هايسه نتايعملكرد مقا يعني يميدرس ش

  .يزانيا به چه ميده ويج مطلوب رسيبه نتا يريادگي يران برايمعلم وكوشش فراك

دانش  يريادگيزان ياز م يآگاه يرد برايگ يس انجام ميس وپس از تدريد،ضمن تدريمستمر كه توسط معلم قبل از درس جد يپرسش ها

 .برد يخود به كار م يآموزش يوه هاي، اصالح وبهبود شآموزان

 يد هدف هاياست كه آنان با يمستمربدان معن يابيارزش.رنيركردن فراگيد داردوهمدرگيتاك يريادگيند يمستمر هم برفرآ يابيارزش

 يف درسيتكال يمحتوا.كند يم يفاميت كننده راايس بوده ومعلم نقش راهنما وهداياز تدر يشه بخشيهم يابيخود را بدانند،ارزش يريادكي

  .ابدي يق ميشتر وبهتر تحقيدانش آموزان ب يتر باشدآموخته هاي ف غنيوتنوع تكال معلمان است هر اندازه محتوا يف مهم واصلياز وظا يكي

ارزشيابي مستمر سطح يادگيري را افزايش مي دهد ودر فرايند تدريس نقش اساسي را در پيشبرد اهداف آموزشي دارد وضرورت به كار 

 .ن توسط معلمان شيمي احساس مي شودري واجراي آگي

  

  يري، آزمون، سنجش، روش فعال، اندازه گيابيارزش:يديكلمات كل

  

  :مقدمه

س شناخته شده يتدر يوه هاياصالح هدف ها، برنامه ها وش يبرا يله مناسبيت و وسيم وتربيند تعلياز فرا د جزئييدر مفهوم جد يابيارزش

س يتدر يند هايكند وبا نشان دادن نقاط ضعف فرا يكمك م يتيترب يبه هدف هايمطمئن يآموز را در دسترسكه دانش  ياست،وعامل مهم

 يانيمتمركز شده و امتحانات پا يريادگيجه يبر نت يليتحص يابيجه ارزشينت. سازد يموجب اصالح وبهبود به موقع آن ها را فراهم م يريادگيو

رند و چگونه دانستن، توانستن و يگ يهستند كه مورد سنجش قرار م يزيدانسته ها تنها چ يابيرزشن نوع ايدر ا.كند يفا ميرا ا ينقش اصل

  .شود يد ميان محو وناپديعمل كردن در جر

ت يوخالق يددانش ونوآوريدن دانش آموزان امكان توليمستمر دانش آموزان در قالب سنجش عملكرد و نحوه كوش يت هايتوجه به فعال

ت دانش آموزان يو مهم آموزش وپرورش موجب ترب ياز عناصر اصل يكيمعلمان به عنوان  يست كه كارايده نيپوش ير كسكند ب يرافراهم م

ت يم وتربيمستمر كه از عوامل تعل يابيخصوصا ارزش يابيح ارزشيصح يس فعال و اجرايتدر يلذا آشنائي آن ها باروش ها.شود يا وخالق ميپو

ه مطالعه وپژِوهش رادر يرشد وروح ينه هايند تا بتوانندزمينه ها كسب نماين زميخصص الزم را در ااست كه ت يباشند الزم وضرور يم

  .ران پرورش دهنديفراگ
  

  

  

www.chemyazd.com



٢ 

 

  .ارزشيابي نقش مهمي در تدريس وفراگيري ايفا مي كند،براي نمونه به موارد ذيل اشاره مي شود  : يابياهداف ارزش

  زان در طول يك بر نامه ريزي آموزشيجمع آوري اطالعات در باره پيشرفت دانش آمو -1

  براي اينكه مشخص شود تدريس موثر بوده است يا نه  -2

 طراحي برنامه آموزشي آينده واجراي برنامه ريزي مدرسه  -3

 مشخص شدن مواردي كه دانش آموزان در آن مشكل دارند -4

 پرهيز از دو باره كاري ،كجابوديم وبه كجا رسيديم -5

 يوستگي آموزشياطمينان از پيشرفت يادگيري وپ -6

    

  :ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 

به عملكرد يادگيرندگان ومقايسه نتايج حاصل با اهداف آموزشي از پيش تعين شده،به منظور تصميم گيري در اين باره كه آيا فعاليت هاي 

تحصيلي دو اقدام اساسي ضروري آموزشي وكوشش هاي يادگيري دانش آموزان به نتايج مطلوب رسيده وبه چه ميزان ،در ارزشيابي پيشرفت 

  .است

  تعيين هدف هاي اموزشي  -1

  ةسنجشيا اندازهگيري عملكرد يادگيرند گان -2

پرشش هاي مستمر از جمله فعاليت هاي معلم است كه در جهت كسب اطالعات از يادگيري فراكيران صورت مي گيرد وهدفش ارزيابي    -3

وپايان تدريس انجام مي شود تا از ميزان يادگيري دانش آموزان آگاه شود وبتواند در  اين پرسش ها قبل از تدريس،ضمن تدريس.فراگير است

در واقع معلم مي خواهد از طريق .اصالح وبهبود شيوه هاي آموزشي خود وتشخيص نقاط ضعف ورفع نقايص يادگيري دانش آموزان كمك نمايد

د فراگيربه منظور تصميم گيري در زمينه برنامه اموزشي خود بپردازد پرسش هاي مستمر به جمع آوريو كاربرد اطالعات مربوط به عملكر

يادگيري وهم به بازده يا فراورده هاي يادگيري تاكيد دارد وبا استفاده از فنون مختلف مانند تهيه گزارش هاي ارزشيابي مستمر هم بر فرايند .

ارزشيابي مستمر فرايندي است كه از .كالسان وغيره انجام مي گيردكتبي يا شفاهي ،ارئه كنفرانس،روش هاي خود سنجي ارزشيابي توسط هم 

زماني اين پرسش ها مي تواند  ،در پرسش مستمر بايد اين نكته را مد نظر قرار گيرد.شروع سال تحصيلي تا پايان سال تحصيلي ادامه دارد

منظور ارزشيابي از  اين پرسش ها توسط معلم به .دنردكه در راستاي هدف هاي كلي وجزئي آموزش قرار گينارزش واقعي خود را داشته باش

ميزان پيشرفت تحصيلي و براي تعيين مقدار يادگيري دانش آموزان با توجه به محتوا وهدف هاي كتاب شيمي در طول دوره آموزشي به اجرا 

 .در مي آيد واندازه گيري مي شود

در فعا ليت هاي يادگيري از طريق بررسي تكاليف درسي،انجام پرسش هاي  نمره ارزشيابي مستمر با توجه به ميزان مشاركت دانش آموزان

  رددگمستمر،بررسي فعاليت هاي مرتبط با درس در خارج از كالس و نظاير آن تعيين مي 

از اين طريق دانش آموزان كم كم به درك هدف هاي آموزشي پي مي برند،وخواهند .بي آنكه آن ها را مجبور به انتخاب چيزي كنيم

آنكاه بيان سريع هدف هاي بعدي براب معلم آسان تر خواهد بود ودانش .توانست در باره آنچه آموختهاند اظهار نظر هاي مفيد ارائه دهند

  .آموزان نيز آسان تر مي فهمند كه به هدف هاي رسيدهاند يا نه
  

 ارزشيابي بصورت بخشي از تدريس

س بوده است زيرا دخالت معلم و دانش آموز وقتي موثر است كه بداند فراگيران روند واقعيت اين است كه ارزشيابي هميشه بخشي از تدري

با اين همه ،برنامه ريزي هميشه طوري انجام مي شود كه در بهترين موقعيت ها براي ارزشيابي .رشد ايده ها و مهارت هايشاندر كجا قرار دارند

  .جنبه هاي متفاوت رشد فراگيران استفاده شود
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  :نكته را بايد در نظر گرفت 3ه ريزي ارزشيابي در برنام

  چه موقع و چه چيزي را بايد ارزشيابي كنيم -1

جنبه هاي كه قابل تكرارند مي توران در هر جلسه فقط چند نفر را ارزشيابي كرد كه اين جنبه ها مكرر نام دارندو الزم نيست هر بار اين 

و مربوط به محتواي موضوع خاصي جنبه هايي كه چندان تكرار نمي شوند.مامي فراگيران ارزشيابي صورت گيردموقعيت هاپيش مي آيد، از ت

در ارزشيابي ابتدا .مي شوند تنها زماني قابل ارزشيابي مي باشند كه فعاليت ها مربوط اين موقعيت ها پيش آمد نامكرر براي ارزشيابي هستند

پس جنبه هاي پيش آمد مكرر براي بعضي از دانش آموزان ارزشيابي مي .اگيران ارزشيابي مي شوندجنبه هاي پيش آمد مكرربراي كليه فر

   . شوند

درگير كردن فراگيران در ارزيابي خود بدان معني است كه آنان بايد هدف هاي يادگيري خود را بدانند البتهاحتمال موفقيت در انتقال  -2

ابتدا ممكن .دانش آموزان را بايد تشويق كرد كه بهترين كارشان را انتخاب كنند. بسيار كم است مستقيم هدف ها ومالك هاي پيچيدهارزشيابي

ك است تنها به منظور روشن كردن مالك هايي باشد، كه فراكيران به كار مي برند وبعد بتدريج اين امكان به وجود مي آيد كه به فراگيران مال

  . ها را پيشنهاد كنيم

  ل تدريس به روش فعا -3

روشي است كه در آن فراگيران در جريان آموزش نقش فعالي دارند ومعلم نقش راهنما وهدايت كننده را ايفا مي كند در روش فعال 

فراگيران در فعاليت هاي تدريس وتهيه وسايل آموزشي مشاركت دارند، وروش هاي متنوع آموزشي مثل بازي هاي علمي، شبيه سازي ايفاي 

  .ه وعالقه در فراگيران وتشكيل گروه هاي كوچك استفاده مي شودنقش جهت ايجاد انگيز

به كار گيري روش گروهي در روش فعال باعث مي شود كه فراگيران در اجتماع نيز روحيه تعاون وهمكاري را همواره داشته باشند ودر امر 

اگيران باعث ملموس شدن مطالب مورد آموزش ودر ساختن وهتيه وسايل مورد نياز تدريس توسط فر. آموزش وفرهنگي نيز تاثير گذار باشد

در زمينه هاي نتيجه تحقيق بهتر اهداف آموزشي وپايدار ي ودوام يادگيري مي شود، همچنين موجب روح بررسي وتحقيق وابتكار وخالقيت

  .علمي وفرهنگي وفني مي گردد
  

  اهميت ونقش تكاليف

 ازروش بايديكي شب تكليف بخشد، تحقق مختلف هاي كالس و پايه در را مختلفي اهداف دباي كه شد با مي آموزشي ابزار عنوان به شب تكاليف 

 تواند مي جايي هر در يادگيري كه دهيم نشان فراگيران به تا گيريم مي كار به تفريحي فعاليت و فوتبال بازي مانند كه باشد هايي ونگرش ها

 .گيرد صورت

 باشد تر غني تكاليف تنوع و محتوا اندازه هر است مدارس در معلمان اصلي و مهم وظايف از كيي درسي تكاليف ومحتواي موضوع تدوين و تهيه

 .يابد مي تحقق بهتر و بيشتر آموزان دانش هاي آموخته ميزان و يادگيري هاي فرايند سنجش و ها آموخته كردن پايدار يعني آن، اهداف

  

 كالس از خارج هاي فعاليت

 شهر، خيابان، كوچه،مدرسه، آموزان، دانش اطراف جديدمحيط نگرش در .است ومدرسه كالس ديواري چهار از فراتر بسيار شيمي درس محدوه

 ساز زمينه بايد وتربيتي آموزشي هاي فعاليت مجموعه .گرفت فراوان بهره توان مي آن از كه باشند مي جديد درس هاي كالس همه موزه، خانه،

 ورشد اجتماعي زندگي به ورود جهت آموزان دانش هاي وتوانايي ها مهارت توسعه و ها دانستني و اطالعات افزاييش نگرش، و بينش اصالح

 ارزشيابي گذارد، مي نمايش به عيني اي گونه به را تربيتي و آموزشي هاي برنامه تاثير كالس از خارج هاي فعاليت كه آنجا از .باشد آنان وجودي

 الزم را آموزان دانش كالسي غير و كالسي هاي فعاليت .گردد مي محسوب تحصيلي پيشرفت زشيابيار اصلي هاي زمينه از ها فعاليت نوع اين

 در را مطالب اين كاربرد و درسي مطالب يادگيري كافي، شوق و شور با آموزان دانش كه آورند فراهم هاي زمينه و كرده مخلوط معلمان است

 به شده ارائه هاي نمونه اساس بر توانند مي معلمان كالس، از خارج هاي فعاليت تنوع و گستردگي به توجه با .كنند دنبال خود واقعي زندگي

 .بگيرد نظر در را ديگري مشابه هاي فعاليت خود تشخيص
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 و كالس از خارج اوقات از .داد ارتباط او روزمره زندگي با را يادگيري و باشد آموزان دانش واقعي محيط از كرد، طراحي توان مي كه هايي فعاليت

 طراحي از معلم وهدف .شود طراحي آموزان دانشوتوانايي پايه تناسب، به توجه با ها فعاليت اين .نمايد استفاده دروس بهتر يادگيري براي مدرسه

 .باشد روشن كامال ان

 ارزشيابي هاي آفت

 .سازد مي مبدل هدف به و كرده خارج وسيله حالت از را آن ود،ش افراط آن در اگر كرد استفاده بايد وسيله عنوان به ارزيابي از اينكه به توجه با -1

 فرايند ي ها نارسايي نهايت در كه سازد مشغول تدريس به را معلم عمال و داده تنزل بودن وسيله از را آن است ممكن نيز ارزشيابي در تفريط -2

 .آورد در آموزان دانش ذهن به معلومات انتقال يعني ه،سوي يك امري صورت به را تدريس جريان و مانده دور نظر از يادهي يادگيري،

 نهايت در كند، تاكيدمي مطالب جواب به عمال كه درفراگيران اظطراب و نگراني وايجاد ترساندن براي اي وسيله عنوان به ارزشيابي از استفاده -3

  .ندك مي جوش خود و فعال يادگيري به شوق و عشق جانشين را يادگيري و مدرسه از ترس

 فراگيران ترساندن براي هدف عنوان به بهتر، يادگيري براي وسيله جاي به آن از نگيرد انجام صحيح شكل به ارزشيابي كه صورتي در ضمنا 

 هاي هدف تحقق وبراي مناسب زمان در آن از بايد اين، بنابر .آورد مي وجود به آموزش روند در زيادي منفي واثرات مشكالت شود، استفاده

  .كرد استفاده بيشتر فعاليت به آموزان دانش وتشويق يآموزش

 تحصيلي پيشرفت در شيمي مستمر ارزشيابي اهميت از آماري نمونه 

 هاي نمودار ورسم جمع همكاران از نفر 21 نظر با شيمي، يادگيري وكيفيت پيشرفت مستمر، ارزشيابي با رابطه در سوال تعدادي شامل فرمي

  .است آمده جدول در خالصه بصورت كه .گرفتند قرار تحليلو تجزيه مورد نتايج excel افزار نرم كمك به ستوني،
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 گيري نتيجه

 .دهد مي نشان خوبي به را شيمي درس يادگيري با شيمي مستمر اثرارزشيابي نمودارستوني، -1

 اهداف پيشبردرادر اساسي نقش تدريس فرايند دهدودر مي افزايش را شيمي ييادگير سطح ، مستمر ارزشيابي حاضر تحقيق به توجه با -2

 .دارد آموزشي

 مي موثر زندگي مسائل در ها آموخته پايداري وهمچنين آموزان دانش يادگيري وكيفيت درپيشرفت شيمي مستمر ارزشيابي صحيح اجراي -3

 .باشد

 .است ضروري معلمان سطتو مدارس در شيمي مستمر ارزشيابي كارگيري اجراوبه -4

  

 منابع

 )1380( مدرسه انتشار ارزشيابي، نو الگوي محمد، وحسني حسين دكتراحمدي -1

 )1386( مدرسه انتشارات مستمر، ومشكالت موانع علي، محمد تصديقي -2
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